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De droom van hun eigen boerderij en een goed leven in Amerika lokte Roald en Ingeborg
Bjorklund weg uit Noorwegen, om de prairies van het Amerikaanse Dakota te ontginnen. Als
Roald tijdens een hevige sneeuwstorm verdwijnt, verandert Ingeborgs droom in een
nachtmerrie. Onder bijna onmogelijke omstandigheden en overmand door verdriet vecht
Ingeborg voor haar gezin en haar boerderij.Dan wordt het lente en komt Haakan, een verre
neef van Roald, haar helpen met het zware werk op het land. Na de kille winter kan Ingeborg
de vreugde die Haakan in haar leven brengt niet langer ontkennen.Maar ook Roalds broer
komt uit Noorwegen over om de familie te helpen. Het wordt er bepaald niet gemakkelijker op
in het kleine huisje op de prairie

LET OP!: Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers The Power of the
Heart brengt de kracht, de wijsheid, de liefde en de intelligentie van ons hart op
een volkomen vernieuwende wijze onder de aandacht. Wat hebben Paulo
Coelho, Isabel Allende, Eckhart Tolle, Deepak Chopra en Maya Angelou met
elkaar gemeen? Ze onderkennen de noodzaak van het luisteren naar je hart.
Auteur Baptist de Pape sprak met hen en nog vele anderen. Hij creëerde een
boek met een verrassende wetenschappelijke en spirituele onderbouwing dat
aan het begin staat van een onstuitbare internationale beweging: laat je hart je
gids zijn. Vind je ware potentie en je geluk, leef dichter bij je intuïtie. Coelho,
Allende, Tolle, Chopra en Angelou inspireren, De Pape overtuigt.
Kubota Lawn Tractor. Model T1400, T1400H Operator's ManualThe power of the heartlaat je
hart je gids zijnKosmos Uitgevers

De belofte van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun
huis hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en een
barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van New York.
In dit nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen opbouwen en hun
kinderen een mooie toekomst te bieden. Het pioniersleven betekent keihard
bikkelen, onder primitieve omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere
Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles voor over haar dromen te
verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke winter aan. De Bjorklunds, die
het klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door de sneeuwstormen.
Ingeborgs leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »
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